
  ЗАТВЕРДЖУЮ 

  Голова Державної архівної служби України, 

Головний державний інспектор з питань 

формування та ведення страхового фонду 

документації України 

 

___________________________ Т. І. Баранова 
 

«    » листопада 2018 року 
 

РІЧНИЙ ПЛАН 

здійснення заходів державного нагляду (контролю) 
              Державна архівна служба України                   и                               

(найменування органу державного нагляду (контролю)) 

на 2019 рік 
 

№ 

з/п 

Найменування 

суб’єкта 

господарювання 

Місце провадження 

господарської 

діяльності суб’єкта 

господарювання або 

його відокремлених 

підрозділів 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи або 

реєстраційний 

номер облікової 

картки платника 

податків фізичної 

особи  

Предмет здійснення 

заходу державного 

нагляду (контролю) 

Ступень 

ризику 

Дата  

початку 

здійснення 

заходу 

Строк 

здійснення 

заходу 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  

Комунальне 

підприємство 

Полтавської 

обласної ради 

«Полтава-

водоканал» 

36020, Полтавська обл., 

місто Полтава,  

вул. Пилипа Орлика, 

будинок 40А 

03361661 

додержання вимог 

законодавства у сфері 

страхового фонду 

документації 

постачальником 

документів 

 

середній 08.01.2019 
Відповідно 

до вимог 



1 2 3 4 5 6 7 8 

2.  

Дергачівська 

районна 

державна 

адміністрація 

62300,Харківська обл.. 

Дергачівський район, 

місто Дергачі, 

майдан Перемоги, 

будинок 5-а 

24129939 

додержання вимог 

законодавства у сфері 

страхового фонду 

документації органом 

влади 

високий 21.01.2019 
Відповідно 

до вимог 

3.  

Бюджетна 

установа 

"ФОНД" 

61157, Харківська обл., 

місто Харків, 

вул. Москалівська, 

будинок 139 

14321216 

додержання вимог 

законодавства у сфері 

страхового фонду 

документації 

підприємством, що 

здійснює виготовлення 

та зберігання документів 

страхового фонду 

високий 21.01.2019 
Відповідно 

до вимог 

4.  

Золочівська 

районна 

державна 

адміністрація 

62203, Харківська обл., 

Золочівський район, 

селище міського типу 

Золочів, 

площа Слобожанська, 

будинок 5 

04059510 

додержання вимог 

законодавства у сфері 

страхового фонду 

документації органом 

влади 

високий 11.02.2019 
Відповідно 

до вимог 

5.  

Північно-

східний 

регіональний 

центр 

страхового 

фонду 

документації 

61070, Харківська обл., 

місто Харків,  

вул. Рудика, будинок 8 

14321110 

додержання вимог 

законодавства у сфері 

страхового фонду 

документації 

підприємством, що 

здійснює виготовлення 

та зберігання документів 

страхового фонду 

 

 

високий 18.02.2019 
Відповідно 

до вимог 



1 2 3 4 5 6 7 8 

6.  

Сумська обласна 

державна 

адміністрація 

40000, Сумська обл., 

місто Суми,  

площа Незалежності, 

будинок 2 

14005581 

додержання вимог 

законодавства у сфері 

страхового фонду 

документації органом 

влади 

високий 18.03.2019 
Відповідно 

до вимог 

7.  

Сумська 

районна 

державна 

адміністрація 

42343, Сумська обл., 

Сумський район,  

селище Сад,  

вул. Войти, будинок 5 

04057864 

додержання вимог 

законодавства у сфері 

страхового фонду 

документації органом 

влади 

високий 20.03.2019 
Відповідно 

до вимог 

8.  

Балаклійська 

районна 

державна 

адміністрація 

64200, Харківська обл., 

Балаклійський район, 

місто Балаклія,  

вул. Жовтнева, будинок 

18 

04059484 

додержання вимог 

законодавства у сфері 

страхового фонду 

документації органом 

влади 

високий 25.03.2019 
Відповідно 

до вимог 

9.  

Одеська обласна 

державна 

адміністрація 

65032, Одеська обл., місто 

Одеса,  

проспект Шевченка, 

будинок 4 

00022585 

додержання вимог 

законодавства у сфері 

страхового фонду 

документації органом 

влади 

високий 01.04.2019 
Відповідно 

до вимог 

10.  

Південний 

регіональний 

центр 

страхового 

фонду 

документації 

65092, Одеська обл., місто 

Одеса,  

вул. Зелена,  

будинок 1 

26274597 

додержання вимог 

законодавства у сфері 

страхового фонду 

документації 

підприємством, що 

здійснює виготовлення 

та зберігання документів 

страхового фонду 

 

високий 03.04.2019 
Відповідно 

до вимог 



1 2 3 4 5 6 7 8 

11.  

Близнюківська 

районна 

державна 

адміністрація 

64801, Харківська обл., 

Близнюківський район, 

селище міського 

типу Близнюки, 

вул. Незалежності, 

будинок 39 

04059533 

додержання вимог 

законодавства у сфері 

страхового фонду 

документації органом 

влади 

високий 15.04.2019 
Відповідно 

до вимог 

12.  

Печенізька 

районна 

державна 

адміністрація 

62801, Харківська обл., 

Печенізький район, 

селище міського типу 

Печеніги, 

вул. Незалежності, 

будинок 48 

23147527 

додержання вимог 

законодавства у сфері 

страхового фонду 

документації органом 

влади 

високий 20.05.2019 
Відповідно 

до вимог 

13.  

Полтавська 

обласна 

державна 

адміністрація 

36014, Полтавська обл., 

місто Полтава,  

вул. Соборності, будинок 

45 

00022591 

додержання вимог 

законодавства у сфері 

страхового фонду 

документації органом 

влади 

високий 10.06.2019 
Відповідно 

до вимог 

14.  

Полтавська 

районна 

державна 

адміністрація 

38721, Полтавська обл., 

Полтавський район,  

село Сем'янівка,  

вул. Центральна, будинок 

23 

04057505 

додержання вимог 

законодавства у сфері 

страхового фонду 

документації органом 

влади 

високий 12.06.2019 
Відповідно 

до вимог 

15.  

Борівська 

районна 

державна 

адміністрація 

63801, Харківська обл., 

Борівський район, селище 

міського типу Борова, 

вул. Центральна, будинок 

1 

04059467 

додержання вимог 

законодавства у сфері 

страхового фонду 

документації органом 

влади 

 

 

високий 24.06.2019 
Відповідно 

до вимог 



1 2 3 4 5 6 7 8 

16.  

Державне 

агентство 

водних ресурсів 

України 

01601, м.Київ,  

вул. Велика 

Васильківська,  

будинок 8 

37472104 

додержання вимог 

законодавства у сфері 

страхового фонду 

документації органом 

влади 

високий 01.07.2019 
Відповідно 

до вимог 

17.  

Броварська 

районна 

державна 

адміністрація 

07400, Київська обл., 

місто Бровари, 

вул. Гагаріна, будинок 15 

04054820 

додержання вимог 

законодавства у сфері 

страхового фонду 

документації органом 

влади 

високий 03.07.2019 
Відповідно 

до вимог 

18.  

Сахновщинська 

районна 

державна 

адміністрація 

64501, Харківська обл., 

Сахновщинський район, 

селище міського типу 

Сахновщина,  

вул. Шмідта,  

будинок 10 

04058769 

додержання вимог 

законодавства у сфері 

страхового фонду 

документації органом 

влади 

високий 22.07.2019 
Відповідно 

до вимог 

19.  

Коломацька 

районна 

державна 

адміністрація 

63100, Харківська обл., 

Коломацький район, 

селище міського типу 

Коломак,  

вул. Гетьмана  

І. Мазепи,  

будинок 4А 

22685777 

додержання вимог 

законодавства у сфері 

страхового фонду 

документації органом 

влади 

високий 19.08.2019 
Відповідно 

до вимог 

20.  

Барвінківська 

районна 

державна 

адміністрація 

64701, Харківська обл., 

Барвінківський район, 

місто Барвінкове,  

вул. Центральна, будинок 

8 

04059450 

додержання вимог 

законодавства у сфері 

страхового фонду 

документації органом 

влади 

 

високий 23.09.2019 
Відповідно 

до вимог 



1 2 3 4 5 6 7 8 

21.  

Кегичівська 

районна 

державна 

адміністрація 

64003, Харківська обл., 

Кегичівський район, 

селище міського типу 

Кегичівка, 

вул. Волошина,  будинок 

50 

04059585 

додержання вимог 

законодавства у сфері 

страхового фонду 

документації органом 

влади 

високий 21.10.2019 
Відповідно 

до вимог 

22.  
ПАТ 

"Запоріжсталь" 

69008, Запорізька обл., 

місто Запоріжжя, 

Південне шосе, будинок 

72 

00191230 

додержання вимог 

законодавства у сфері 

страхового фонду 

документації 

постачальником 

документів 

середній 28.10.2019 
Відповідно 

до вимог 

23.  

Запорізька 

обласна 

державна 

адміністрація 

69107, Запорізька обл., 

місто Запоріжжя, 

проспект Соборний, 

будинок 164 

00022504 

додержання вимог 

законодавства у сфері 

страхового фонду 

документації органом 

влади 

високий 30.10.2019 
Відповідно 

до вимог 

24.  

Запорізька 

районна 

державна 

адміністрація 

70450, Запорізька обл., 

Запорізький район, 

селище міського типу 

Кушугум, 

вул. Центральна, 

будинок 192 

20488417 

додержання вимог 

законодавства у сфері 

страхового фонду 

документації органом 

влади 

високий 01.11.2019 
Відповідно 

до вимог 

25.  

Куп’янська 

районна 

державна 

адміністрація 

63701, Харківська обл., 

місто Куп'янськ, проспект 

Конституції, будинок 3 

04058739 

додержання вимог 

законодавства у сфері 

страхового фонду 

документації органом 

влади 

 

високий 18.11.2019 
Відповідно 

до вимог 



1 2 3 4 5 6 7 8 

26.  

Чугуївська 

районна 

державна 

адміністрація 

63503, Харківська обл., 

місто Чугуїв,  

вул. Старонікольська, 

будинок 29 

04058723 

додержання вимог 

законодавства у сфері 

страхового фонду 

документації органом 

влади 

високий 09.12.2019 
Відповідно 

до вимог 

27.  

Харківська 

районна 

державна 

адміністрація 

61098, Харківська обл., 

місто Харків, 

шосе Григоривське, 

будинок 52 

04058775 

додержання вимог 

законодавства у сфері 

страхового фонду 

документації органом 

влади 

високий 12.12.2019 
Відповідно 

до вимог 

 

 

__________________________________________________ 

 

 

 


